Над чим працюють науковці

Колектив Національного університету харчових технологій
іциро вітає знаного вченого, доктора технічних наук, професора
кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Дорохович Антонеллу Миколаївну з мудрою порою її життя.
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менинниця народилася 23 жовтня 1933
року на станції Ясиновата Донецької області. У 1956 році Антонелла Миколаївна
закінчила Московський технологічний інститут
харчової промисловості, а трудовий шлях почала начальником зміни карамельного цеху АлмаАтинської кондитерської фабрики й працювала
там протягом 1956-1957 років. Опісля, від 1957
по 1961 рік, вона - викладач Київського технікуму харчової промисловості, а
потому, в 1961-1964 роках, завідувач лабораторії роздрібного
цеху Київської кондитерської
фабрики ім. К. Маркса.
Від 1964-го Антонелла Миколаївна - аспірант Київського
технологічного інституту харчової промисловості, захистила в 1968 році дисертацію на
здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук на
тему "Исследование процесса выпечки мучных кондитерских изделий ( п р я н и к а )
инфракрасными лучами".
Логічно, що все подальше наукове життя Антонелли Миколаївни було тісно пов'язане з
нинішнім університетом. У
1988 році Антонелла Миколаївна захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора т е х н і ч н и х наук на тему
"Разработка научных основ технологии различных мучных кондитерских изделий", а ще через рік вона - професор кафедри технології
хлібопекарських, кондитерських, макаронних
виробів і харчоконцентратів теперішнього Національного університету харчових технологій.
Протягом усього часу Антонелла Миколаївна, окрім високопрофесійної педагогічної діяльності, активно й натхненно займається в
університеті науковакі42йбоідю^ідготувавши
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сертації Ковбаси Володимира Миколайовича, який нині завідує кафедрою технології
хлібопекарських і кондитерських виробів
Національного університету харчових технологій, та Оболкіної Віри Іллівни - завідувача
кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Інституту післядипломної
освіти Національного університету харчових
технологій. Першою аспіранткою Антонелли
Миколаївни була Бондаренко
Євгенія Григорівна, яка в уже
далекому 1979 році захистила
кандидатську дисертацію.
За результатами її широкомасштабних досліджень опубліковано 470 наукових праць, з
них 120 - авторських свідоцтв і
патентів. Науковець і педагог з
великої літери одноосібно підготувала два навчальних посібники: "Технологія карамелі"
(2011 р.) і "Технологія шоколаду" (2013 p.). Антонелла Миколаївна очолювала авторський колектив при формуванні підручника "Оптимізація технологічних
процесів галузі (кондитерське
виробництво)". Під редакцією
Д о р о х о в и ч A.M. та Ковбаси В.М. підготовлено підручник "Технологія та лабораторний практикум
кондитерських виробів харчових концентратів". У співавторстві з Острик О.С. випущено
довідник "Использование нетрадиционного сырья в кондитерской промышленности (1989 p.)
Науковий напрям роботи Дорохович A.M. створення кондитерських виробів спеціального
призначення, зокрема функціональних (оздоровчих) кондитерських ласощів для всіх груп
здорового населення, а також тих, котрі доцільно споживати людям з аліментарними порушеннями організму (залізодефіцитна анемія, остеопороз, йододефіцит) тощо. Сюди
можна віднести и продукти дієтичного спряму-
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вання -для хворих на цукровий діабет, целіакію і фенілкетонурію. А ще кондитерські вироби дієтично-функціонального призначення,
для дітей та ін.
продовж багатьох років Антонелла Миколаївна, працюючи на посаді доцента, а потім і професора, очолювала
роботу по господарсько-договірних темах на
замовлення провідних підприємств галузі. В
її науковій групі одночасно працювало по 5-6
осіб, які займалися лише практичними й науковими пошуками. Тож кондитерські вироби,
розроблені Дорохович A.M., впроваджено на
багатьох кондитерських фабриках України.
На замовлення Київської к о н д и т е р с ь к о ї
фабрики ім. К. Маркса, Антонелла Миколаївна
виконувала дослідження щодо вдосконалення
технології випуску торту "Київський". За результатам цієї роботи в 1982 році під її керівництвом захищено кандидатську дисертацію "Разработка рациональной технологии приготовления выпеченного белково-сбивного полуфабриката для тортов". Окрім того, переймаючись проблемами підвищення харчової і біологічної цінності виробів, Дорохович A.M. ще ЗО
років тому запропонувала використовувати зародкові пластівці пшениці й розробила раціональні способи їх підготовки. Вони, зокрема,
присутні в цукерках "Золота нива" та печиві
"Золотий росток", які тривалий час випускали кондитерські фабрики. Продукція ця користувалася широким попитом у населення.
Коли в Радянському Союзі ще у 80-х роках
гостро постало питання розроблення кондитерських виробів для хворих на цукровий діабет,
Антонелла Миколаївна взялася за розв'язання
цієї животрепетної проблеми. Результати роботи стали одними зі складових її докторської
дисертації. До речі, під керівництвом Дорохович A.M. захищено низку кандидатських дисертацій, присвячених цій проблемі. У ті роки кондитерські вироби, створені Антонеллою Миколаївною, красувалися на прилавках магазинів
багатьох міст країни, зокрема печиво "Успех",
"Янтарное" тощо.
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Науковий інтерес Антонелли Миколаївни
спрямований на створення кондитерських ласощів як борошняної, так і цукрової груп. Вона
розробила технологію принципово нового Г|
кондитерського виробу - жувальної караме- а
лі. Під її керівництвом у 2002 році Яценко о
В.М. захистила дисертацію, присвячену (:
особливостям створення цього виробу. Зав- н
дяки її зусиллям створено низку наймену- т
вань жувальної карамелі, яку випускають на
Кременчуцькій та Сумській кондитерських L
фабриках, а також на кондитерській фабри- ї
ці "Харків'янка".
l
Антонелла Миколаївна вперше в Україні |
розпочала створення виробів для хворих на
целіакію. За результатами багаторічних науко- <
вих пошуків, у 2006 році під її керівництвом (
Бабич О.В. захистила кандидатську дисерта- "
цію на тему "Розроблення технології безглюте- і
нового печива для хворих на целіакію". А ще |
при її теж керівництві в 2011 році Лазоренко
Н.П. захистила дисертацію, присвячену роз- ,
робленню технології маффінів як для всіх груп
населення, так і для хворих на целіакію. Тут
потрібно зазначити, що в багатьох випадках
підприємства працюють на сумішах для маффінів, а Антонелла Миколаївна повністю розробила технологію, починаючи від сировини.
Під час багаторічної наукової діяльності Дорохович A.M. розроблено низку нормативної
документації на нові вироби, зокрема технічні
умови, рецептури й технологічні інструкції. Але
головний нормативний документ, який створено під її керівництвом - Державний стандарт України "Вироби кондитерські борошняні для спеціального дієтичного споживання" (2010 р). Потрібно зазначити, що аналога
такого стандарту ні в Україні, ні в колишньому Союзі не було. Це перший в Україні нормативний документ, котрий поєднує в собі вимоги до різних груп борошняних кондитерських
виробів спеціального призначення, враховує
вимоги до продуктів функціонального призначення, а також виробів для хворих на цукровий
діабет, целіакію, фенілкетонурію та ін.
Нині Антонелла Миколаївна на найвищому
професійному рівні, із залученням сучасних
технологій читає курси лекцій з таких дисциплін - "Технологія галузі (кондитерське виробництво)", "Інноваційні технології галузі". Уже з
З курсу студенти виявляють усвідомлене бажання займатися науковою роботою під її
керівництвом. До речі, вона очолює і студентські наукові роботи на кафедрі, готує
студентів для участі в наукових конференціях, щорічно керує їх дипломними проектами
й магістерським роботами. І, звичайно, багато, натхненно й плідно працює з аспірантами.
Лише зараз вона керує науковими дослідженнями трьох аспірантів.
Н в Н Н Ш М Й М Ж

Хлібопекарська і кондитерська промисловість України

—

З

а видатні наукові здобутки й високий професіоналізм тільки за останнє десятиріччя Антонеллу Миколаївну нагороджено
грамотами Державного департаменту інтелектуальної власності (2004 і 2010 pp.), Міністерства
освіти і науки України (2004 p.), Мінагрополітики
(2005 p.), нагрудними знаками "За наукові досягнення" (2005 p.), і "Творець" Державного департаменту інтелектуальної власності (2010 p.).
Наукова школа Дорохович A.M. сприяє тому,
що її учні працюють у багатьох установах України й обіймають там керівні посади. Вони з
щирою вдячністю та глибокою повагою говорять про Антонеллу Миколаївну.
Ковбаса В.М. доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів НУХТу. "З гордістю хочу сказати, що свої перші кроки в науці я
робив під керівництвом Антолелли Миколаївни,
розробляючи технологію всіма знаного торта
"Київський". Вона завжди підтримувала молодих науковців, аспірантів ділилась з ними своїми ідеями, допомагаючи не тільки в науці, а й у
житті. А ще завжди прийде на допомогу у важку
хвилину життя, підтримає, порадить. Мудрість її,
енергійність і працездатність просто вражають,
за що і вдячні сотні учнів своєму вчителеві. Скажу без пафосу, що 3 роки наукової роботи в докторантурі під керівництвом Антолелли Миколаївни були одними з плідних у моєму житті.
А взагалі, вона талановитий вчений і високопрофесійний педагог, перша в університеті
почала читати лекційні курси, використовуючи
методи системного аналізу. Буваючи на кондитерських фабриках України, де працюють наші
випускники, я відчуваю гордість за свого Вчителя, бо Антонелла Миколаївна багато що зробила й робить для кондитерської галузі, розроблення і впровадження інноваційних технологій. Низький Вам уклін, Учителю !"
Бондаренко Є.Г. - кандидат технічних наук,
доцент кафедри технології хлібопекарських і
кондитерських виробів НУХТу. "Антонеллу Миколаївну (для мене Неллочку) я знаю давненько, ще з тих часів, коли разом працювали на

—

Над чим працюють науковці

Київській кондитерській фабриці ім. К. Маркса. Це дуже цілеспрямована людина. Коли
щось задумала зробити - обов'язково зробить.
Працюючи завідувачем лабораторії роздрібного цеху, вона підготувалась й здала іспити на
кандидатський мінімум, які всі складали вже
будучи в аспірантурі. Захистивши кандидатську
дисертацію, вона не зупинилася на досягнутому. Працюючи доцентом нашої кафедри, Антонелла Миколаївна підготувала й захистила докторську дисертацію. Тоді це можна було зробити тільки в Москві з великими труднощами, але
вона це зробила. Антонелла Миколаївна - гарний педагог, талановитий науковець, а головне,
чудова людина. А ще вона мій науковий керівник при підготовці кандидатської дисертації. Я
її перший кандидат наук. За що й щиро дякую!"
Бут С.А. - начальник технологічної лабораторії ЗАТ "Укркондитерпром". "Антонелла Николаевна великий учёный, педагог и высококвалифицированный специалист в кондитерской отрасли. Ещё с юношеских лет она целеустремлённо шла к поставленной цели и достигла больших высот в науке, став доктором
наук и профессором. Она воспитала целое поколение молодых специалистов кондитерской
отрасли. Всю трудовую деятельность Антонелла Николаевна посвятила науке в тесном контакте с промышленностью, разработала много
технологий и обеспечила их внедрение. Она
очень уважаемый человек и пользуется авторитетом у всех специалистов кондитерской отрасли Украины. Её имя знают и любят все"
Волошина В.П. - провідний менеджер-технолог, TOB "Союзоптторг-Україна". "Я багато років працювала в науковій групі, яку очолювала
Антонелла Миколаївна в НУХТі. Вона натхненний і талановитий науковець, чудовий педагог.
Навчаючись у стінах університету, я бачила, з
якою повагою до неї ставляться студенти, аспіранти та колеги, багато з яких, до речі, її учні.
Бачила, скільки часу, знань та уваги Антонелла
Миколаївна віддає аспірантам. Коли ми виїздили на виробництво впроваджувати розробки, я
спостерігалася з якою глибокою повагою до неї
ставляться фахівці галузі, як вони дослухаються
її думки. На кожному підприємстві працювали
учні Дорохович A.M., котрі щиро раділи зустрічі
з нею. З глибокою повагою та увагою ставлюся
до Антонелли Миколаївни. Вона талановита,
мудра, добра, чесна й самовіддана людина."
Яценко В.М. - кандидат технічних наук, доцент, керівник технологічного відділу ДП "Зєєландія". "Думаю, що спілкування з Антонеллою
Миколаївною залишило яскраві враження у
кожного її учня. Щодо себе, то можу сказати:
мені працювати з Антонеллою Миколаївною було дуже цікаво. Це людина надзвичайної енергетики, невтомний генератор ідей. Інколи просто
не встигав за ходом її думок при обговоренні тих
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чи інших наукових аспектів. Проте однозначно
можу сказати, що знання, отриманні від Антонелли Миколаївни, використовую і досі. Завдячую долі, що в моєму житті є такий Наставник".
Полякова
O.I. - кандидат технічних наук, директор з продажу, TOB "ДжоттіУкраїна". "Кожна людина, яка зустрічається на життєвому шляху, залишає особливий
слід. Якщо поталанить, то такі зустрічі можуть
навіть життя перевернути, відкриваючи в собі
нові грані пізнання світу. Серед подібних особистостей і мій викладач - Антонелла Миколаївна Дорохович. Підготовку дисертації під її керівництвом пам'ятаю як особливий період у
своєму житті. Тільки завдяки такому талановитому наставникові та великому науковцю у багатьох її випускників горить вогонь дослідництва все життя. Ця людина не тільки закохана в
свою професію - вона віддає справі свого життя ввесь свій час, енергію та натхнення. Такою
я знаю доктора технічних наук, професора Дорохович Антонелу Миколаївну. Навіть на виробництві її випускники не припиняють науковий
пошук і дослідження, що дає змогу піднімати
свій професійний рівень для розвитку харчової
промисловості України. Вона сформувала допитливий характер та наполегливість у своїх учнях. У цій людині все гармонійне. Не дарма ж
кажуть, що талановита людина - обдарована в
усьому. Вона щиро та з любов'ю ділиться набутими знаннями з молоддю й отримує таку ж
любов натомість. Пишаюся тим, що значну
частину свого життя мала змогу співпрацювати
з мудрим, багатим знаннями, своїм улюбленим
викладачем, Наставником, від якого завжди
можна отримати слушну пораду".
Гавва О. О. - кандидат технічних наук, доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів НУХТу. "Коли була студенткою Антонелли Миколаївни, мене вразило її
бажання ділитися своєю мудрістю з нами, що
лектор отримує задоволення від своєї праці,
спілкування з молоддю. Так сталося, що саме
із занять, які проводила Антонелла Миколаївна, з цікавих прикладів її життєвого досвіду, у
мене з'явився інтерес та бажання працювати
саме в напрямку кондитерського виробництва,
що й обумовило моє майбутнє. Я мала честь
виконувати магістерську роботу та кандидатську дисертацію під керівництвом Дорохович
Антонелли Миколаївни. Безумовно, сьогодні
вона є значною величиною в кондитерській
промисловості як України, та і за її межами.
До її думки прислуховуються і виробники, і науковці. Пишаюся тим, що можу назвати Дорохович Антонеллу Миколаївну своїм Учителем"
Соловйова О.Л. - кандидат технических
наук, мастер-технолог ПАТ "Винницкая кондитерская фабрика". "Один из самых важных в
жизни людей - Учитель. Не важно, первый это

учитель или нет, важно только его отношение
к ученику и науке. Вы - учитель от Бога. Для
Вас - это не профессия, это призвание. Я хочу
поблагодарить Вас, за все то прекрасное, чему
Вы меня научили, за потраченное время, за
силы и труды, за Ваше колоссальное терпение
и чуткость. Хочется пожелать, чтобы Ваши ученики ( с е г о д н я ш н и е и бывшие) понимали,
сколь важна Ваша роль в их успехе и карьере.
Вы особенный человек. И я хочу, чтобы сегодня, завтра и даже еще через десяток лет Вы
также делились с учениками своим мнением,
воспитывали их терпеливо. С большой гордостью и уважением я говорю, мой Учитель - Дорохович Антонелла Николаевна"
Костенко ОМ. - кандидат технічних наук,
асистент кафедри технології хлібопекарських і
кондитерських виробів НУХТу. "Антонелла Миколаївна - невтомна наукова "мама" для кожного, хто хоча би деякий час працював з нею. її
закоханість в улюблену справу, невичерпність
наукових ідей і невтомний творчий пошук захоплює. Антонелла Миколаївна - справжній науковець, їй притаманний високий професіоналізм,
визнаний в Україні та за її межами. І кожному із
своїх вихованців вона віддає власні знання, науковий досвід, часточку себе, а тому ми - її продовження. Довгих літ Вам, Антонелло Миколаївно, здоров'я міцного, весни в душі та настрою
веселкового. Нехай усі творчі задуми стануть
реальністю, а студенти та аспіранти, з якими
працюєте, будуть гідними Вашими учнями!"
Лазоренко Н.П. - кандидат технічних наук,
доцент кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу НУХТу. " Для мене особисто
Антонелла Миколаївна, як друга мати. Вона
вклала в мене частинку своїх знань, раділа моїм успіхам і разом зі мною переживала мої
невдачі, допомогла визначити свій життєвий
шлях і прищепила велику любов до науки. Я дуже вдячна Богові, що подарував мені можливість бути студенткою та аспіранткою в науковій школі Дорохович Антонелли Миколаївни.
Щиро вдячна їй за терпіння і мудрість, професіоналізм і працьовитість, відданість науці, за
ту частку себе, яку вона вклала в мене як майбутнього науковця. І надалі нехай у вашій високошляхетній душі струменіє невгасимий жар".

Хоч було тривог в житті багато
Та не будем згадувать сумне.
Бо ж горить в душі'щебагаття.
Ще вогонь горить - це ж головне

З повагою, увагою і пошаною колектив
кафедри технології хлібопекарських
і кондитерських виробів
Національного університету
харчових технологій.
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